HP 920 Officejet-blekkpatroner

HP 920 Officejet-blekkpatroner skriver ut profesjonelle dokumenter i svart-hvitt og
farger for mindre enn lasere, med HP Officejet-blekk. Dette originale HP-blekket er
utviklet spesielt for å få hurtigtørkende dokumenter hvis du bruker papir med
ColorLok-logoen.

Ideell for kunder som ønsker farger av forretningskvalitet, svart av laserkvalitet, rimelig blekk og velprøvd
produktivitet til hjemmekontoret.

Skriv ut forretningsdokumenter med svart tekst i laserkvalitet og profesjonelle fargedokumenter med opptil 40% lavere
sidepris enn lasere, med HP Officejet-blekk1. Få imponerende resultater med rimelige, separate blekk.
Produser imponerende utskrifter. Dette originale HP Officejet-blekket er utviklet for hurtigtørkende dokumenter, særlig hvis
du bruker papir med ColorLok-logoen. HP-teknologi gjør det enkelt å bytte patroner.
Bruk praktiske blekkvarsler til enkelt gjenkjøp av rekvisita med HP SureSupply. Se en liste over patroner som virker
sammen med din(e) skriver(e), og kjøp fra en rekke kilder på Internett2.

1Majoriteten av fargelaser-AiOer større enn $ 600 og skrivere større enn $ 300, juni 2008, HP Officejet med patroner av høyest kapasitet
Mer informasjon: www.hp.com/eur/mybusiness

2Programfunksjoner og tilgjengelighet kan variere fra land til land
Du finner mer informasjon på www.hp.com/learn/suresupply.

HP 920 Officejet-blekkpatroner

Produktspesifikasjoner
P/N
CD971AE

Beskrivelse
HP 920 svart Officejet-blekkpatron

Valgbarhet
920

Mål på produktemballasje
107 x 31 x 115 mm

Vekt
0,06 kg

CD972AE

HP 920XL cyan Officejet-blekkpatron

920

107 x 24 x 115 mm

0,05 kg

CD973AE

HP 920XL magenta Officejet-blekkpatron

920

107 x 24 x 115 mm

0,05 kg

CD974AE

HP 920XL gul Officejet-blekkpatron

920

107 x 24 x 115 mm

0,05 kg

CD975AE

HP 920XL svart Officejet-blekkpatron

920

107 x 47 x 115 mm

0,11 kg

UPC-kode
(BGX) 884420649205,
(BGY) 884420649212
(BGX) 884420649274,
(BGY) 884420649281
(BGX) 84420649342,
(BGY) 884420649359
(BGX) 884420649410,
(BGY) 884420649427
(BGX) 884420649489,
(BGY) 884420649496

Garanti
HP garanterer at HP-produkter er fri for feil i utførelse eller materiale under normal bruk i henhold til spesifikasjonene inntil datoen som er merket på produktet.
Garantien dekker ikke tomme produkter eller produkter som er modifisert på noen måte. Hvis du ønsker flere garantidetaljer, kan du kontakte forhandleren eller gå
til www.hp.com/support/inkjet_warranty. Det kan også hende at du har lovfestede rettigheter overfor selgeren i tillegg til denne produsentgarantien som ikke er
begrenset av denne produsentgarantien.
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Hvis du vil ha mer informasjon, kan du besøke
www.hp.com/go/pageyield
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